GRUNDEJERFORENINGEN
PILEPARKEN
GUNDSØMAGLE – 4000 ROSKILDE

Formandens (bestyrelsens) beretning for året 2019/ 2020
Bestyrelsen:
Vi fik ved sidste generalforsamling en ny suppleant til bestyrelsen Matthias Schlippe-Steffensen
(Ørebjergvej 44), og vi har således 2 suppleanter til bestyrelsen. Der er 3 af bestyrelsens
medlemmer, der er på valg i år : Georg Holm Petersen (Stendyssevej), Henrik Dilsø (Barnekæret)
og Anna Kathrine Frørup (Langdyssevej) de er alle villige til genvalg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter.
Møder og arrangementer:
Vi har i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Sct. Hans arrangement:
Vi har i år afholdt Sct. Hans arrangement på det grønne område med grill hvor der var pølser og
brød samt snobrød øl og vand. Der var ikke mange som kom og spiste pølser og brød, men der var
en del som lavede snobrød, og købte øl og vand. Udgiften til arrangementet blev på 1358 kr.
inklusiv køb af en grill, der kan lånes af grundejerne i foreningen og den står ved vores kasser John
Juul (Ørebjergvej 63). Der var en del mennesker både fra foreningen og fra byen som helhed. Bålet
blev tændt lidt før planlagt, idet der var flere børnefamilier som syntes at tidspunktet var lidt sent,
men samtidig mente nogle grundejere det var forkert, at tænde før det planlagte tidspunkt. Dette
er taget til efterretning, og vi vil derfor fastsætte tidspunktet for tænding af bålet tidligere næste
gang, og overholde denne tid. Vi har vurderet, at pølser og brød ikke vil blive gentaget, idet
opbakningen hertil var meget begrænset, men snobrød samt salg af øl og vand stadig vil være en
mulighed.
Nye grundejere:
Der er i den forløbende periode kommet (10) nye grundejere, som alle har modtaget
indmeldelses- materiale til grundejerforeningen, og som alle har indbetalt indmeldelsesgebyret.
Fællesarealet:
Det blev besluttet på den sidste generalforsamling i april 2019, at bruge noget af foreningens
overskud på det grønne område på udbedring af stormskader mv. I den anledning har vi fået
fældet mange træer, og mange andre træer er blevet beskåret. Yderligere er der efterfølgende
blevet rodfræset omkring 50 stubbe til en samlet pris på i alt 64.000 kr. Vi har også fået
buskryddet ”øerne” et par gange, så der i alt er brugt 93.844 på det grønne område i 2019. Vi
syntes resultatet er rigtig flot, og vi håber så at vi fremover ikke skal bruge så mange penge på
buskrydning, idet vores græsmand nu kan klippe længere ind til træerne og øerne er blevet
væsentligt mindre, Nu kan han klippe hvor der før var stubbe og brændenælder og på denne måde
holde tingene nede.

Parkering:
Bestyrelsen modtager fra tid til anden klager fra beboer over parkeringen i området. Vi kan blot
henstille til, at de enkelte grundejere tænker sig om og viser hensyn til andre. Hvis man
gentagende gange føler sig generet, og ikke kan finde en løsning via dialog må man henvende sig
til de relevante myndigheder kommune, politi etc. idet vi som bestyrelse ikke har nogen beføjelser
i den anledning.
Snerydning:
Idet der jo som bekendt ikke har været noget sne, har snerydning været en meget nem opgave for
bestyrelsen og de enkelte grundejere i år.
Privatlivspolitik (GDPR)
Vores suppleant Matthias har udarbejdet vores privatlivspolitik som er lagt på vores hjemmeside.
Vi modtager gerne konstruktiv kritik og forbedringsforsalg til politikken.
Hjemmesiden:
Vores hjemme side er fuldt opdateret, så bestyrelsen ville blive glade hvis I lige værdiger den med
et besøgt det er Pileparken.dk.
Facebook:
Foreningen en blevet ung og hip og har en facebookgruppe Grundejerforeningen PileparkenForum.
Ændring af foreningen vedtægter.
Som et punkt på vores kommende generalforsamling i 2020 vil vi godt ændre punkt 14 i vores
vedtægter til, at der kan indkaldes til generalforsamling mindst 14 dage før pr. mail og alternativt
pr. brev. Dette er for at gøre indkaldelsen mere moderne og for at spare tid og penge på
udbringning af indkaldelsen, når nu alle har en mailadresse. Det betyder også, at vi har brug for
jeres mailadresse, ene og alene til dette formål – se vedlagte skrivelse herom.

